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Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 с 
финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България 

 

ПРОЕКТ: 
“Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“  

 

 

Проектът “Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“ 

е финансиран по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) на Европейския съюз като 
част от интегрираните мерки за справяне с предизвикателствата на увеличения миграционен 
натиск и се явява продължение на дейностите, извършвани по проект „Укрепване на 
националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“.  

 

Обща цел на проекта е да се фокусира върху: (1) подобряване на приемните условия, в 
частност предоставянето на психо-социални услуги и подкрепа за противодействие на трафик 
на уязвими мигранти, и закрила на непридружени деца; (2) предоставяне на информация и 
консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане; (3) 
подкрепа за доброволно връщане в страните на произход.  
 

1. Подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални 
услуги и подкрепа за противодействие на трафик на уязвими мигранти, и закрила на 
непридружени деца: 

 

 инфраструктурни подобрения на база на извършените оценки на нуждите в РПЦ на 
ДАБ;  

 засилване на работата с търсещи закрила в РПЦ Харманли, РПЦ Пъстрогор и СДВНЧ 
Любимец; 

 повишаване на капацитета на мобилните екипи и на екипа от преводачи - обучение за 
служители и преводачи за работа през консекутивен превод;  

 работа със и закрила на непридружени деца;  
 осигуряване на два медицински екипа за нуждите на настанените в РПЦ мигранти;  
 инициативи за психо-социална подкрепа, които включват търсещите закрила - театър, 

арт занимания, кулинарни курсове, професионално обучение, спорт и др.  
 индивидуална подкрепа и консултиране на уязвими мигранти;  
 развлекателни и образователни дейности;  
 outreach дейности за включване на местната общност в живота на хората от РПЦ; 

 стимули (от материален и нематериален характер) за включване на търсещите закрила 
в живота на центровете и осъзнаването им като активно допринасящи за условията, в 
които живеят (пр. дребни ремонтни дейности, дейности по поддържане на хигиената, 
шиене, готвене и др.)  

 курсове по български език;  
 предоставяне на хигиенни материали;  
 закупуване на лекарства, хоспитализации и подкрепа за достъп до медицински услуги 

на живеещите в РПЦ;  
 откриване на интернет павилион в Харманли;  
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 откриване на две защитени зони за закрила на непридружени деца в две от РПЦ на 
територията на Република България;  

 провеждане на кампания за рисковете от трафика на хора и каналджийството и 
мерките за превенцията им;  

 организиране на обучителна визита до Холандия за висши служители на ДАБ с фокус 
върху работата с непридружени деца.  
 

 

2. Предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно 
възможностите за доброволно връщане: 

 

 подготовка, изработване и разпространение на информационни материали за 
доброволно завръщане и подкрепа за реинтеграция;  

 сътрудничество с мисията на МОМ в страната по произход на лицето, заявило желание 
за завръщане; 

 актуализация на инфо материалите за текущата обстановка в страната по произход и 
дискусия за възможните реинтеграционни мерки;  

 индивидуално консултиране на граждани на трети страни и информирането им за 
ситуацията в държавата им по произход, както и за възможната подкрепа по 
доброволно завръщане;  

 изготвяне на индивидуални планове за доброволно завръщане;  
 организиране и финансиране на пътуването на гражданите на трети страни до 

държавата им на произход;  
 съдействие при изготвяне на документи за пътуване, вкл. виза;  
 осигуряване на вътрешен транспорт в границите на Република България;  
 закупуване на самолетни билети;  
 предоставяне на джобни пари на доброволно завръщащите се;  
 координация на доброволните завръщания с мисиите на МОМ в държавите по 

произход и в транзитните държави, през които лицето преминава;  
 предоставяне на съдействие по време на пътуването, както и ескорт за 

непридружените деца и уязвимите лица.  
 

3. Цялостна подкрепа, включително финансова, за предприелите доброволно завръщане 
до страните си на произход: 

 

 осигуряване на съдействие при пристигане в държавата на произход;  
 обсъждане на специфичните нужди на завърналия се и планиране на реинтеграционни 

мерки;  
 подкрепа за изпълнение на реинтеграционните мерки след завръщане в държавата на 

произход;  
 мониторинг на реинтеграционните програми. 

 

Начална дата: 01.06.2017 г. 
Крайна дата: 15.06.2019 г. 
Срок на изпълнение: 24 месеца 

 


